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Juni 2022  
 
Hier alweer het 2e Algemeen Doeblad van 
seizoen 2022. In dit Doeblad stellen Tuin 
65 en Tuin 75 zich aan u voor! Leest u 
welke klussen de tuin in juni en juli van u 
verwacht, is er een Zomerbloeiers 
Woordzoeker en de oplossing van de 
Woordzoeker van april, leest u wat een 
Olla is (spreek uit: Ojja) en over een 
slimme regenton. Op de laatste pagina, 
voor de 2e keer, als nieuwste vaste 
rubriek: ‘Van die mensen’.  
En wie van onze mede-tuinleden stonden 
er in mei in de krant?  
 
Ook is er een korte bijdrage van het 
bestuur, met betrekking tot de 
toegankelijkheid van een ambulance (of 
andere hulpdiensten) op 2 algemene 
Tuinpaden. Dit naar aanleiding van 
Hemelvaartsdag, waarop in verband met 
een ongeval van een van onze tuinleden, 
een ambulance het complex op moest 
komen. En een stukje over ‘grof vuil’. 
 
Papier of Digitaal 
In de afgelopen periode heeft de Redactie 
zo veel mogelijk tuinleden persoonlijk 
benaderd met de vraag of zij in de 
toekomst het Algemeen Doeblad als 
papieren versie willen blijven ontvangen of 
dat zij het Doeblad vanaf de website willen 
gaan (of blijven) lezen. Tot nu toe kiezen 
ongeveer 12 leden voor de digitale versie, 
ruim 50 leden kiezen voor de papieren 
versie. En van een aantal tuinleden is nog 
onbekend of zij een papieren versie 
wensen, dan wel digitaal.  
 

Oproep! 
Bent u nog niet persoonlijk benaderd mail 
uw voorkeur s.v.p. naar 
doeblad@toepad.nl Uitsluitend het woord 
‘Papier’ of het woord ‘Digitaal’ voldoet! O, 
ja en natuurlijk uw Tuinnummer!! 

Verspreiding Algemeen Doeblad  
Vanaf dit seizoen worden de tuinblaadjes, 
ten behoeve van het milieu, niet meer in 
plastic geseald. Het Doeblad van 
afgelopen april is zo veel mogelijk 
persoonlijk uitgedeeld en bij ongeveer 10 
leden in de (weersbestendige!) brievenbus 
gedaan. Een aantal tuinleden was zo 
vriendelijk mee te helpen met de 
verspreiding door ook voor hun buren, 
overburen en schuin tegenover buren, een 
Doeblad aan te nemen. Helaas is het ons 
niet gelukt alle April Doebladen (14 van de 
82) persoonlijk uitgedeeld te krijgen. 
 
Het is nog even zoeken naar wat de beste 
manier van verspreiden is. Op de 
uitgiftedatum (van dit blad is dat 10 juni) 
worden zo veel mogelijk Doebladen 
persoonlijk uitgedeeld, of bij de buren, of 
in de (weersbestendige!) brievenbus 
gedaan. De overige Doebladen komen in 
de Tuinwinkel te liggen, zodat deze daar 
op zaterdagen als de tuinwinkel open is, 
opgehaald kunnen worden. Aan enkele 
tuinleden zal gevraagd worden om ook 
‘uitgiftepunt’ te zijn. 
 
Mail ons als u ‘uitgiftepunt’ wilt zijn! 
doeblad@toepad.nl o.v.v. ‘Ja, ik wil’ 
samen met uw tuinnummer!!  
 
Nieuwe redactieleden  
Het zou fijn en leuk zijn als onze redactie 
versterkt zou worden met nieuwe 
redactieleden. Mail ons als u overweegt 
redactielid te worden! doeblad@toepad.nl 
o.v.v. ‘Ik doe mee’ samen met uw 
tuinnummer!! 
 
En alles in één mail kan natuurlijk ook! 
 
Papier. Ja, ik wil. Ik 
doe mee!   
Of  
Digitaal. Ja, ik wil. Ik 
doe mee! 
 
 
Voor het Doeblad in kleur: 
www.atvtoepad.nl  Ga naar ‘Doepad’ en 
vervolgens naar ‘Doeblad’.  
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Ongeval mede tuinlid. 
Hulpdienst op a.t.v. Toepad! 

 Bijdrage van het bestuur 

 

 
 
Onlangs is er een ambulance op onze 
vereniging geweest die nauwelijks het pad 
op kon. Het bestuur vraagt daarom 
aandacht voor de volgende zaken: 
 
1. Zorg dat uw heg niet alleen op hoogte 
wordt bijgehouden, maar ook in de 
breedte. 
2. Zorg dat overhangende takken van 
struiken/bomen in uw tuin worden 
gesnoeid 
3. Zorg dat er geen vuil, fietsjes of andere 
zaken op het pad staan voor uw tuin. 

Laten we met elkaar zorgen dat als 
iemand van onze leden zorg nodig heeft, 
die zorg ook kan worden verleend! 
 
Wij danken u alvast voor uw 
medewerking. 
 
Het bestuur. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  
 

Kolibrie voorpagina 
                Bijdrage van Kitty 
 

Kolibries (Trochilidae) zijn    
een familie van vogels die inheems zijn in 
de beide Amerika’s. Veel soorten hebben 
een priemvormige snavel en bont gekleurd 
verenkleed. Kolibries zijn uitgesproken 
kleine vogels; het formaat varieert tussen 
dat van een hommel en van een zwaluw. 
De meeste soorten bereiken een lengte 
van 7 tot 13 cm.  

Kolibries zijn gespecialiseerd in het uitzuigen 
van nectar uit bloemen, maar veel soorten eten ook 
insecten. 

 
Kolibries onderscheiden zich naast hun 
formaat door hun goede vliegvermogen. 
Met hoge vleugelslagfrequenties zijn ze in 
staat om in de lucht op één plek te blijven, 
zich razendsnel om te keren en zelfs 
achterwaarts te vliegen. 
 
In het broedseizoen verleiden de 
mannetjes de vrouwtjes met hun schrille 
zang. Bij enkele soorten voeren de 
mannetjes tijdens de balts een complexe 
vliegshow op. Het kleine, bekervormige 
nest wordt vaak in spinnenwebben 
vastgemaakt aan dunne takken van een 
boom of struik. Het legsel bestaat vaak  
uit twee witte eieren.        Bron: Wikipedia 
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Prijslijst  
per 1 juni 2022 
 

 

Gasfles, per fles voor leden €  30,- 

Zand los platte wagen - 500 liter €   16,50 

Zand los kruiwagen - 80 liter € 2,70 

Tuin-/opvulgrond los platte wagen - 500 liter € 19,- 

Tuin-/opvulgrond los kruiwagen - 80 liter € 3,- 

Potgrond per zak - 40 ltr € 2,90 

Tuinaarde per zak - 40 ltr € 2,10 

Tuinaarde per 4 zakken € 8,- 

Turfmolmbaal/ geperst per zak - 150 ltr € 11,- 

Turfstrooisel 40 ltr per zak - 40 ltr € 4,- 

Koemestkorrels per zak - 5 kg € 4,75 

Organische mestkorrels Per zak- 5kg € 7,60 

Kalkkorrels per zak - 5kg € 4,40 

Tuin- en gazonmest per zak - 2½ kg € 5,40 

 

Gebruik tractor  

• Ritprijs voor het vervoer van materialen aangekocht in de tuinwinkel, 
zoals zand, aarde, etc. met de aanhanger op het complex: € 1,75 
bovenop de prijs van de aangekochte materialen. 

• Ritprijs voor het vervoer van eigen aangevoerde materialen op het 
complex: € 2,50. 

 
Voor de ritten moet een afspraak worden gemaakt met één van de 
loodsverkopers. Deze maakt een afspraak waarop de rit(ten) gemaakt 
kunnen worden en regelt een chauffeur.   
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Planning Werkbeurten  
Bijdrage van het Bestuur 

 
 
Zaterdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur.   
Een vriendelijk en dringend verzoek aanwezig te zijn op de datum dat je bent ingepland. Op 
die manier kunnen de per tuinbeurt geplande werkzaamheden uitgevoerd worden en wordt 
voorkomen dat de groepen te klein of te groot zijn. 
Aan het einde van het seizoen wordt weer de mogelijkheid geboden om tuinbeurten in te 
halen. Wanneer niet alle tuinbeurten worden uitgevoerd, wordt er een boete opgelegd. 
Zonder dat daarmee de verplichting vervalt om de gemiste tuinbeurten alsnog uit te voeren. 
 
 
PLANNING WERKBEURTEN OP HET COMPLEX 2022* 

  GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 

Werkmeester Ticia Herold 
(T11) 

Jeroen Timmermans 
(T43) 

Irene Barreveld 
(T14) 

Tuinen 6 -66 -5 -36 -54 -61 -83 -
64 -37  

34- 44 -26 -42 -74 -29 -
75 -65 

25 -19 -81 -7 -52 -80 -69 
-39  

Data 16 juli 
27 augustus 
17 september 
8 oktober  

11 juni 
2 juli 
13 augustus 
24 september 
15 oktober  

18 juni 
9 juli 
30 juli 
10 september 
1 oktober  

Inhaaldata 22 oktober 2022 
29 oktober 2022 

 

 

  

 

 
 

 
      

 
 

 
 

 

Engelentrompet  
 

 
 

 
 

 

                 Gewone  Ossentong 
 

    
 

 
 

 
                         

 

Wilde Bertram                    
            Heksenmelk   
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‘Even voorstellen… .’  
   Bijdrage van Cok en Karina van Briemen 

 
Hallo Allemaal, 
 
Ons is, als nieuwe leden, gevraagd een 
stukje te schrijven om onszelf aan jullie 
voor te stellen. 
Nou wil het geval dat wij niet echt uit 
schrijvers materiaal bestaan, dus wordt 
het maar een beknopt verhaaltje. 
 
Wij zijn Cok en Karina van Briemen, 68 en 
66 jaar en 47 jaar getrouwd. Wij hebben 1 
zoon en schoondochter en 2 dochters en 
schoonzonen. Wij hebben 5 kleindochters 
en 3 kleinzonen. 
Ons hondje heet Jimmy, hij is doof dus hij 
zal niet reageren als hij geroepen wordt. 
We wonen in Capelle aan den IJssel. 
We zijn nog aan het klussen aan tuinhuisje 
65. 
 
We komen al heel wat jaren op visite bij 
onze zussen(schoonzussen) en zwagers 
hier op ATV Toepad en wilden hier, na ons 
pensioen, ook graag een huisje gaan 
bewonen. 
Vorig jaar hebben wij dus het tuintje van 
onze zus(schoonzus), zwager en nichtje, 

de familie Dasberg, over kunnen nemen 
en daar zijn wij vanaf die tijd te vinden. 
We hopen dan ook dat wij dit nog een 
groot aantal mooie jaren, met veel plezier, 
mogen voortzetten. 
 
Wij wensen iedereen een mooi seizoen 
2022 en nog vele jaren daarna. 

 
Groetjes van Cok, Karina en natuurlijk 
Jimmy. 
 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

 
Zaaien en oogsten 
 
“De versch geroerde grond  
hij riekt zo goed, zoo vruchtbaar” 
 

 Guido Gazelle (1830 – 1899) 
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Duiven in je tuin 2 
Bijdrage van Wil 

 
Via de redactie is een reactie van een van 
onze tuinleden binnengekomen op het 
artikel “Duiven in je tuin” in het Doeblad 
van april/mei 2022. 
 
Volgens het betreffende tuinlid kon dit 
artikel echt niet en had het niet in het 
Doeblad geplaatst mogen worden. Dit 
omdat het niet past bij natuurliefhebbers. 
Een duidelijk statement. 
 
Het artikel is en was bedoeld als tip voor 
hen die vaak last hebben van duivenpoep 
in hun tuin. Bijvoorbeeld op plaatsen waar 
je doorheen loopt (zoals op het tuinpad) 
waardoor je de duivenpoep verspreidt.  
Of op de struiken naast het tuinpad (zeker 
ook daar waar kleine kinderen in de tuin 
komen).  
De genoemde tips om de duiven te 
proberen te bewegen om een andere plek 
te zoeken, ofwel in je eigen tuin of elders, 
zijn m.i. natuur- en diervriendelijk. 
 
Het was en is ook zeker niet mijn 
bedoeling om iedereen op ATV Toepad op 
te roepen om alle duiven (of welke dieren 
dan ook) van ons terrein te verjagen. Daar 
was het artikel wellicht niet duidelijk 
genoeg in. Met bovenstaande 
toevoegingen hoop ik dat de goede 
intentie duidelijk is.  
 
En geniet verder vooral van de tuin en van 
alles wat daar leeft. Dat doe ik ook. 

 
 
 

 

 
 
De GGD schrijft op haar website het 
volgende over het gezondheidsrisico bij 
het (vaker) moeten opruimen van 
duivenpoep, door het aanraken of door 
het inademen van ontlastingsstof. Duiven 
kunnen bacteriën, virussen of schimmels 
bij zich dragen. Je kunt hiermee besmet 
raken als je véél in aanraking komt met 
duiven en/of met duivenpoep. Bij 
inademen is er kans op papegaaienziekte 
en op allergieën. Bij binnenkrijgen van de 
uitwerpselen via de mond (via de handen) 
is er kans op last van maag en darmen. 
 
Het is belangrijk om duivenpoep altijd op 
een gecontroleerde wijze te verwijderen. 
Draag altijd een mondkapje en 
handschoenen als je duivenpoep gaat 
weghalen om aanraking en inademing te 
voorkomen.  
Zeker als de duivenpoep al hard is moet je 
oppassen. Wanneer je dit schoonmaakt of 
los krabt wordt het namelijk stoffig, 
waardoor je de deeltjes makkelijker 
inademt.  
 
Giet heet water gemengd met een   
allesreiniger over de poep en laat het even 
intrekken. Spuit het vervolgens weg met 
de tuinslang en indien nodig schrob je het 
met een bezem weg (met handschoenen 
aan en mondkapje op!). Na het karwei 
goed je handen wassen. Zo voorkom je 
dat je ziek wordt.  
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Moestuinieren in de schaduw 
Van Gardeners’ World 

 

 
 
Wanneer je moestuin in de schaduw ligt, 
denk je al snel dat groenten kweken er 
voor jou niet in zit. Bijna elk moestuinboek 
noemt de noodzaak van heel veel zon om 
te kunnen slagen. Maar met de juiste 
soorten groenten (en kruiden) oogst jij 
straks ook heerlijk voedsel uit je 
schaduwrijke tuin. 
 
Welke soorten schaduw zijn er? 
Niet alle soorten schaduw zijn even sterk. 
Bovendien werpen ze meestal niet de hele 
dag schaduw. En dat levert allerlei termen 
op als ‘halfschaduw’, ‘gevlekte schaduw of 
bijvoorbeeld ‘diepe schaduw’. Op basis van 
het aantal uren zonlicht midden in de 
zomer kun je deze indeling maken: 
 
Volle zon: Meer dan 6 uur direct zonlicht 
Halfschaduw: 3 tot 6 uur direct zonlicht 
Gevlekte schaduw: Gereflecteerd of 
gefilterd licht, dat bijvoorbeeld valt door 
het blad van de bomen of weerkaatst van 
oppervlakken. 
Matige schaduw: 2 tot 3 uur direct zonlicht 
Diepe schaduw: Minder dan 2 uur direct 
zonlicht. 
Nu je weet met welke soorten schaduw je 
te maken hebt, kun je een keuze maken 
voor de juiste soorten groenten en kruiden 
voor je moestuin in de schaduw. En dat 
zijn er meer dan je denkt! 
 
Diepe schaduw 
Minder dan twee uur direct zonlicht op een 
dag. Waar: Onder dichte bedekking van 
boombladeren of in de schaduw van 
gebouwen. 
 

Beste groenten om te kweken: Oosterse 
bladgroenten, zoals mizuna en mibuna, 
mosterd, Chinese kool, munt, en 
erwtenscheuten. 
 
Dit kun je verwachten: Dit is de donkerste 
en moeilijkste plek. De meeste groenten 
worden lang en dun, omdat ze zoeken 
naar licht. Neem genoegen met een kleine 
oogst van bladgroenten. Blijf plukken en 
zaaien om doorlopend te oogsten.  
KIes soorten met groen in plaats van bont 
blad (die hebben namelijk meer zon 
nodig). 
 
Matige schaduw 
Twee tot drie uur direct zonlicht midden in 
de zomer. 
Waar: Onderaan muren op het westen of 
oosten waar een deel van de dag schaduw 
valt, maar die een deel van de dag volle 
zon krijgen (oost: ’s ochtends, west: ’s 
middags). 
 
Beste groenten om te kweken: Alle 
groenten die ook in de ‘diepe schaduw’ 
groeien, plus bladgroenten zoals snijbiet, 

spinazie en boerenkool. Pluksla en 
saladebladeren zoals rucola. Maar ook 
diverse kruiden doen het hier goed, zoals 
bieslook, koriander, wilde marjolein 
(oregano) en peterselie. 
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Dit kun je verwachten: De planten groeien 
trager en worden wellicht minder groot 
dan in de zon, maar je haalt er een 
behoorlijke oogst van binnen. Voeg een 
goede mulchlaag toe en laat de planten 
niet uitdrogen. 
 
Gevlekte schaduw 
Het zonlicht wordt gefilterd door de 
bomen of gereflecteerd van oppervlakken. 
Waar: Onder het redelijk open bladerdek 
van loofbomen zoals zilverberken, of naast 
reflecterende oppervlakken zoals ramen en 
witte muren. 
 
Beste groenten om te kweken: Alles uit de 
‘matige schaduw’, plus kropsla, lente-
uitjes, tuinbonen, rapen en kruiden zoals 
dille, rozemarijn en salie. 
 
Dit kun je verwachten: Saladegroenten en 
kruiden zoals dille kiemen langzamer in de 
schaduw. Zaai ze dus eventueel voor op 
een zonnige plek en verhuis ze later naar 
hun schaduwplek. Voordeel: in de 
schaduw schieten groenten en kruiden 
minder snel door. Rozemarijn en salie 
blijven kleiner, maar de oogst is er 
nauwelijks minder om. 
 
Halfschaduw 
Drie tot zes uur per dag direct zonlicht 
midden in de zomer. Waar: Plekken waar 
een deel van de dag de zon volop schijnt. 
 
Beste groenten om te kweken: Alle 
soorten groenten uit de ‘gevlekte 
schaduw’, plus radijs, bieten, wortelen, 
aardappelen, peultjes en sugar snaps 

(suikererwten), sperziebonen, snijbonen 
en courgettes. 
 
Dit kun je verwachten: Vruchtdragende 
gewassen, zoals courgettes, produceren 
wat minder vruchten met minder uren 
zon, maar soms kun je de oogst sowieso 
niet bijbenen. Meer schaduw is dan eerder 
een voordeel! Wacht met het zaaien van 
wortelgroenten (wortelen, bieten) tot eind 
voorjaar. De dagen zijn dan langer, 
waardoor ze beter groeien. 
 
Winterpostelein doet het heel goed onder 

struiken en bomen. In het wild groeit het 

bijvoorbeeld in duinbossen. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Geheime gangen 
De onder- en bovenwereld in de tuin 
             Bijdrage van Carla Vermeulen 

 
Als je door de tuin loopt voelt de grond 
onder je voeten solide aan. Je hebt niet 
het idee elk moment weg te kunnen 
zakken. Toch kan tuingrond voor bijna de 
helft uit open ruimte bestaan: gangen, 
tunnelholtes en labyrinten die gevuld zijn 
met lucht en water. 
Met het verdelen van de tuin in een 
onderwereld en een bovenwereld ben je er 
nog niet. Bodemorganismen leven in de 
grond, maar dan wel op die plaatsen waar 
die grond juist afwezig is. Ze bewegen zich 
door gangen die door andere dieren of 
door plantenwortels zijn gemaakt en door 
de tussenruimten tussen zand- en 
kleikorrels.  
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Je moet de tuingrond dan ook niet 
voorstellen als een compacte massa, maar 
als een spons, een wereld die voor een 
groot deel uit ruimten bestaat. Door die 
ruimten kunnen de bodemorganismen zich 
verplaatsen.  
 
De mollenritten zijn de vierbaans 
snelwegen. De wormengangen zijn de 
secundaire wegen. Daarna volgt een 
fijnmazig net van landwegen en 
voetpaden, gemaakt door aaltjes en de 
schimmels.  
 
Een paar dingen beïnvloeden de 
bodemstructuur. Eerst het weer: vorst en 
dooi breken grote brokken klei af tot 
kleinere kluiten. Vandaar dat je in de 
groentetuin kleigrond voor de winter spit, 
terwijl je op zand tot de lente wacht. Dat 
spitten zelf heeft natuurlijk ook een 
enorme impact: gronddeeltjes worden 
ingrijpend gemengd.  
 
Ook heb je de activiteit van wormen en 
andere dieren. 

Hierdoor wordt de grond belucht en raakt 
humus met de grond vermengd. De 
uitwerpselen van bodem-organismen 
vormen kernen waar omheen 
gronddeeltjes kunnen samenklonteren. En 
ook plantenwortels, schimmels en 
microben scheiden lijmachtige stoffen af 
die gronddeeltjes aaneensmeden. Tot slot 
zijn er elektrische krachten waarmee 
deeltjes elkaar aantrekken. Al deze 
factoren samen zorgen ervoor dat 
tuingrond niet als los zand uiteenvalt. En 
in dit alles speelt humus de hoofdrol. 
 
Bron: Tuinscheurkalender 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Tuinklussen in juni 
      Bijdrage van Wil  

 
In juni bereiken veel planten in de tuin 
hun volwassen stadium. De frisse 
voorjaarskleuren veranderen in vollere 
zomerkleuren 
 
Blijf deze maand ook onkruid wieden, 
want het groeit in juni extra snel! Een 
lekkere laag organisch materiaal op de 
grond tussen je planten voorkomt snelle 
uitdroging. Dat betekent ook minder 
sproeien en zo’n laag verrijkt de bodem, 
waaruit je planten hun voedsel halen. Zo’n 
mulchlaag scheelt bovendien enorm in 
wiedwerk! 
 
Rozen bemesten 
Rozen moeten mest krijgen waarin vooral 
de sporenelementen en met name 
magnesium niet mogen ontbreken. 
Speciale rozenmest voldoet aan die eisen. 
Let bij rozen vooral op sterroetdauw 
(zwarte vlekken) en meeldauw (het wit) 
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en bestrijd deze schimmels direct als ze 
optreden. 
 
Zomerbloemen bijvoeden 
In juni groeien zomerbloeiers sneller door 
dan in mei. Je kunt ze nu dus nog gerust 
kopen en zult er maanden plezier van 
hebben. In de standaard bemeste 
potgrond waarin je ze plant, zit maar voor 
zes weken voeding. Geef ze na die zes 
weken wekelijks voeding, want 
zomerbloemen leveren een enorme 
bloeiprestatie en dat kost veel energie die 
uit de voeding (en de zon) moet komen. 
 
Uitgebloeide bloemen wegnemen 
Het kost planten enorm veel energie om 
zaad te maken. Die energie kunnen ze 
vaak beter in nieuwe bloei steken. 
Wanneer je uitgebloeide bloemen afknipt, 
zullen veel planten een stuk langer 
doorbloeien. 
 
De lathyrus bloeit! 
Lathyrus kun je aan touwtjes, langs 
rijshout, gaas en netten laten klimmen. Als 
de planten eenmaal bloeien (en dat doen 
ze nu) kun je ervan blijven plukken. Hoe 
meer je plukt, des te meer bloemen ze 
vormen. De vaste plant lathyrus-bloemen 
geuren niet, maar de eenjarige des te 
lekkerder. Wat een geur! Heerlijk! Zet de 
stelen van de bloemen maar in een ondiep 
laagje water op een vaas. 
 
Avond- en nachtbloeiers 
Sommige planten zijn echte avond- en 
nachtbloeiers. Ze vormen een weinig 
bekende, maar prachtige groep in de tuin.  
 
Een uitgesproken voorbeeld is een 
geelbloemige teunisbloem.  

Hij bloeit in de periode juni-oktober en 
opent pas tegen de schemering zijn 
bloemen. Die zijn helemaal op bestuiving 
door nachtvlinders (motten of uiltjes) 
ingesteld. De plant biedt ze iedere avond 
nieuwe bloemen aan. 
 
Ook kamperfoelies zijn eigenlijk op de 
nachtbestuivers ingesteld. Hun bloemen 
gaan pas ’s avonds heerlijk geuren. En zo 
zijn er meer. De kuipplanten die 
engelentrompetten worden genoemd 
(Brugmansia) kunnen ’s nachts zo zwaar 
geuren dat sommige mensen er zelfs 
hoofdpijn van krijgen. Vandaar dat wordt 
aangeraden die planten niet te dicht bij 
een open slaapkamerraam te zetten. 
 
Gras maaien 
Maai het gras niet te kort. Te kort gemaaid 
gras verbruint eerder tijdens droogte en 
dagenlang fel zonlicht. Je kunt gras 
maaien en het maaisel afvoeren, 
composteren of tussen de sierplanten 
uitstrooien. Maai speelgazon op 3 cm en 
siergazon op 2 cm. Tijdens langdurige 
droogte de maaimachine hoger afstellen 
(4 à 5 cm). Het gazon zit nu in de bloei 
van z’n leven en heeft stabiele en 
gelijkmatige aanvoer van onderhoudende 
voedingsstoffen nodig. Als je grasmat bij 
een beetje droogte snel vergeelt, komt dat 
waarschijnlijk doordat er te veel wild 
straatgras in is gaan groeien. Door 
regelmatig te maaien, voorkom je dat 
deze planten kunnen gaan bloeien en zaad 
vormen. Dan verdwijnt dat eenjarige gras 
vanzelf weer. 
 
Goed sproeien 
Geef nooit kleine beetjes water. De grond 
waarin de planten groeien (ook het 
gazon), moet goed nat worden (tot bij de 
wortels). Wanneer je ’s avonds sproeit, 
gaat er door verdamping maar weinig 
vocht verloren. 
 
Geef hoge vaste planten alsnog steun 
Bind de stengels niet in bossen bij elkaar. 
Dat staat heel onnatuurlijk! Zet 
bamboestokken in de groeirichting tussen 
de stengels en bind die daaraan. Veel 
mooier! 
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Heb je fuchsia’s? Controleer dan 
regelmatig op witte vlieg en luis! 
Die aantastingen komen vaak voor bij 
planten die in wat te warme 
omstandigheden groeien. Besproei ze 
regelmatig met water waarin je (groene) 
zeep en wat spiritus hebt gedaan (20 
gram zeep en 10 gram spiritus op 1 liter 
lauw water). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moestuin: 
In juni zaaien en oogsten 
 
In juni kun je zomersla, spinazie, 
(snij)biet, worteltjes, zomerradijsjes (t/m 
augustus), paksoi (t/m September), stok- 
en stambonen, boerenkool zaaien.  
 
En asperges, peultjes, snijbiet, tuinbonen, 
aardbeien, kersen, frambozen, aal- en 
kruisbessen en kruiden oogsten.  
 
Je kunt ook vast voorgezaaide of gekochte 
plantjes van herfst- en wintergroenten 
uitplanten. Denk hierbij aan prei, rode- en 
witte kool en spruitjes. Aan het einde van 
de maand mogen ook de 
boerenkoolplantjes de tuin in. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Bron: www.appeltern.nl 

Bloemen tekenen, stap voor stap 
Bijdrage van Wil  

 
Als in juli en juli de tuin wat minder 
onderhoud vraagt is het tijd voor andere 
bezigheden. Bijvoorbeeld de bloemen die 
in je tuin staan tekenen!  
 
Dan denk je waarschijnlijk, dat kan ik toch 
niet. Kijk dan eens op de website 
jeyram.org/flowers  
 
Hierop staan lessen bloemen tekenen voor 
absolute beginners. Stap voor stap, lijntje 
voor lijntje, perfect voor iedereen die 
begint met bloemen tekenen. 
 
De website is in het Engels maar bij de 
video’s is geen gesproken tekst, daar kan 
je op tempo meetekenen met iedere te 
zetten lijn in je tekening. 
 
Je kunt op deze website de volgende 
bloemen leren tekenen: roos, lelie, 
madeliefje, zonnebloem, kersenbloesem, 
hibiscus, orchidee, pioenroos, klaproos, 
tulp, wijnrank, aronskelk, narcis, 
hortensia, lotus en een magnolia. 
 

 
 
 

 
 
Veel plezier ermee!   
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De Slimme Regenton  
Onderdeel Rooftop Walk Rotterdam  

              Bijdrage van Wil  

 

 

 

Een maand lang mooie 
vergezichten: van 26 mei t/m 24 
juni 2022 beleef je, tijdens de 
Rotterdamse Dakendagen, hoe 
dakgebruik kan bijdragen aan een 
betere toekomst voor 
stadsbewoners.  
 

De Rooftop Walk is hierbij 

letterlijk een ultiem hoogtepunt! 
Via een 60 meter lange loopbrug 
wandel je van het dak van het 
WTC Rotterdam naar de Bijenkorf 
op bijna 30 meter hoogte! De 
wandeling begint met een trap op 
het Beursplein waarna je uitkomt 
op het dak van het WTC. Bent u al 
geweest? Aanrader! Doen! 
 
Hiernaast een foto van de slimme regenton 
in de vorm van een wolk. 
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Even voorstellen… .  
Bijdrage van Remco Mackenbach 

Ik ben sinds vorig jaar de eigenaar van 
tuin 75. Een fijne plek waar ik alle 
beslommeringen van het dagelijks leven 
achter me probeer te laten. Genoeg te 
doen en genoeg plannen - waar altijd 
weer iets bij of tussendoor komt (een 
februari storm bijvoorbeeld, maar de 
nieuwe schutting staat inmiddels ; ) 
  
Toen ik hier begon was mijn kennis van 
tuinieren vrij basaal, vroeger tijdens mijn 
huwelijk waren vooral de grovere klussen 
voor mij. Inmiddels krijg ik steeds meer 
vingertoppengevoel bij het omgaan en 
samenleven met dit stukje natuur en dat 
voelt fijn. Ook met de vele vogels die bij 
me aankomen ben ik blij. 
 
Een beetje experimenteren hoort er 
natuurlijk ook bij: resten tomaten en 
komkommer proberen te laten uitgroeien 
tot planten (faliekant mislukt), een strook 
gras laten verwilderen voor de insecten 
(gaat boven verwachting ; ) en nu ook 
planten rigoureus snoeien of verplaatsen  
en nieuwe planten toevoegen (werk in 
uitvoering). 
  
Ik waardeer de sfeer op de tuin, de 
verscheidenheid aan mensen en hoe er in 
het algemeen met elkaar wordt omgegaan 
en voel me er thuis. We zullen elkaar dus 
nog wel een tijd kunnen tegenkomen en 
spreken dus tot gauw, tot ziens! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Remco 
Mackenbach 
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Een Olla 
Een effectieve én zuinige manier om je planten 
water te geven. 

          Bijdrage van Kitty 

 
Een oeroude slimme oplossing die het 
verdient om herontdekt te worden: de 
olla.  

 
Olla's (spreek op zijn Spaans uit als 'ojja') 
zijn ongeglazuurde terracotta kruiken met 
een deksel. Ze werden al eeuwen voor het 
begin van onze jaartelling gebruikt - in de 
keuken, maar ook voor een slimme vorm 
van irrigatie. De olla wordt dan tot de nek 
ingegraven in de grond tussen de planten 
en gevuld met water. Omdat de kruik op 
een lage temperatuur gebakken is, is hij 
poreus. Als de grond droog is, geeft de 
olla langzaam water af aan de grond 
eromheen. Als de grond vochtig is, blijft 
het water er in. Het voordeel: je planten 
hebben een voortdurend vochtige 
omgeving en kunnen dus gelijkmatig 
doorgroeien. 
 
De helft minder water 
Je zaait of plant rondom de olla. De 
wortels van de planten zullen naar de 
kruik groeien zodat bijna al het water 
benut wordt. Omdat het water onder de 
grond zit, heb je nauwelijks last van 
verdamping of water dat alle kanten op 
stroomt. Je hebt minder last van 
onkruidgroei. Bovendien houdt de bodem 
een lossere structuur. Als je sproeit of met 

een gieter water geeft, slaat de grond snel 
dicht - zeker kiemen en zaailingen komen 
niet of nauwelijks door zo'n harde 'koek' 
heen. Deze oude technologie is uitgebreid 
getest en onderzocht. De resultaten zijn 
indrukwekkend. Je bespaart 50-70% water 
en verhoogt de opbrengst van je tuin. En 
je hoeft - als het systeem goed 

uitgebalanceerd is - minder vaak water te 
geven. Een ideale oplossing voor je kas, je 
bloembak of vierkantemetertuin! 
 
Olla's zelf maken - simpel en 
goedkoop 
Je kunt olla's kopen, maar als je een flinke 
moestuin hebt, is het vermoedelijk 
goedkoper om een cursus pottenbakken te 
gaan volgen. (…) Op de website, vermeld 
onderaan dit artikel, vind je onder de tab 
'Zelf maken' varianten die je snel, simpel 
en goedkoop zelf maakt! 
 
Nog meer slim over water geven 
Er zijn ook andere slimme manieren om je 
planten water te geven. Op smalle 
plantstroken of in je moestuin kun je 
gebruik maken van een druppelslang of 
een zweetslang. Het water komt dan 
direct op de grond en de verspilling is 
minimaal. Woon je naast een sloot? Dan 
kun je ook de aanschaf van een kleine 
pomp overwegen. Behalve pompen op 
elektriciteit of benzine, heb je ook een 
grote keuze aan handpompen. 
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Sproei je planten aan het begin of het 
einde van een warme dag. Dan verdampt 
het water minder snel. En kunnen de 
plantenwortels het water goed opnemen. 
Minder vaak sproeien – bijvoorbeeld 2 x 
per week - zorgt ervoor dat planten 
langere wortels krijgen. Zo kunnen ze het 
grondwater sneller opnemen. Ook de 
grond kan het water dan beter opnemen 
en vasthouden.  
 
Bron: www.nudge.nl 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Tuinleden in de krant  
Krantenartikel aangeleverd door Herman 
Gravestein, uitgewerkt door Kitty 

 
Op zaterdag 21 mei 2022 stond in Dagblad 
Trouw, de Verdieping, het volgende 
artikel: 
 

De volkstuinder van vandaag wil rust, 
geen tuinkabouters. 

Op de volgende pagina een foto van het 
krantenartikel, waarin onze tuinleden Nico 
van der Loos, Adrie Braber en Chantal 
Lindsen aan het woord komen. Allen met 
een foto bij hun tuinhuis. Chantal samen 
met haar dochter Roos. 
 

Een kleine greep uit het artikel:  
 
Over Nico staat o.a. dat hij zijn huisje 4 
jaar geleden heeft gekocht en dat hij 
sindsdien een nonstop vakantiegevoel 
heeft. Nico heeft flink zelf de handen uit 
de mouwen gestoken om het tuinhuis en 

alles er omheen op te knappen en is trots 
op het resultaat. 
 
In het artikel wordt Adrie een volkstuin-
veteraan genoemd, die kritisch kijkt naar 
nieuwe ontwikkelingen binnen het 
volkstuingebeuren. Hij ziet dat 
tegenwoordig andere groepen mensen 
gebruik maken van een volkstuin. Mensen 
die ‘anders kijken naar het tuinieren’ en 
die volgens hem ‘eigenlijk naar de 
camping zouden moeten.’ 
 
Volgens de AVVN, aldus het artikel, zijn de 
volkstuinen momenteel zo populair omdat 
moestuinieren de laatste jaren in trek is 
geraakt en omdat gezinnen uit steden op 
zoek zijn gegaan naar een groene plek 
voor de kinderen. 
 
Over Chantal staat geschreven dat zij een 
van de nieuwkomers is die wel degelijk de 
handen uit de mouwen steekt. Dat zij niet 
van siertuinen en kabouters houdt en 
werkt aan een, volgens het artikel wat wild 
ogende, oase in het groen. Zij vindt rust 
en ruimte op de tuin. Dat vindt zij fijn, 
zeker ook voor haar dochter Roos die zij 
ziet genieten.  
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Merels  
   Bron: Noorderbreedte, groningerscheurkalender.nl 

 
In welke tuin zit nou geen merel? Zoekend 
naar voedsel op het gazon of nestelend in 
de klimop bij het keukenraam. Je zou 
haast vergeten dat hij van oorsprong een 
schuwe bosvogel is. Maar de merel kijkt 
tegenwoordig anders naar het landschap. 
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Boekenworm    
          Bijdrage van Kitty 

 

 
 
Titel  

Rupsen horen poepen 
 
Auteur: Jeannette Boogmans 
1e Druk juli 2010 
208 Pagina’s 
Aanbevolen leeftijd 3 – 12 jaar 
Uitgeverij: KNNV 
Ean: 9789050113250 
 
Samenvatting 
Voelen, horen, zien, ruiken, proeven ... 
Neem eens een bladerdouche, ga rock 'n 
rollen met alikruiken. Met deze en vele 
andere doe-ideeën laat ‘Rupsen horen 
poepen’ zien hoe je kinderen natuur kunt 
laten beleven aan de hand van zes 
zintuigen. Het enige wat daarvoor nodig 
is, is nieuwsgierigheid én vies mogen 
worden. 'Rupsen horen poepen' is 
overzichtelijk ingedeeld per zintuig. Naast 
ideeën voor spannende kinder- en 

groepsactiviteiten biedt het ook handige 
achtergrondinformatie: 
Hoe werken de zintuigen bij mens en dier? 
Wat is een geluid eigenlijk en hoe werkt 
de neus?  
Leuk weetje: een slak kan wel 40 meter 
ver ruiken. Het boek prikkelt om zelf op 
ontdekking te gaan: in bos of sloot, maar 
ook gewoon in de achtertuin. Van een 
specht lokken met een steentje tot samen 
een mozaïek maken of luisteren naar het 
overdonderende geluid van poepende 
rupsen. Een praktisch boek vol leuke doe-
dingen en verbazingwekkende feitjes voor 
iedereen die zich bezighoudt met 
natuur(onderwijs) voor kinderen. 
Interessant voor natuurgidsen, docenten 
in het basisonderwijs, begeleiders in de 
kinderopvang en natuurlijk voor 
(groot)ouders. Aanbevolen leeftijd 3 – 12 
jaar? Geschikt voor alle leeftijden van 0 tot 
100 jaar! 
 

 
Auteur: Guy Barter 
1e Druk februari 2021 
224 Pagina’s 
Uitgeverij: KNNV 
Ean: 9789050117753 
Vertaling: Frank van der Knoop 
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Samenvatting  
Hoe werkt het in jouw tuin? Waar groeien 
planten en bomen het best, wat hebben ze 
nodig en wat juist niet? 
Kan vorst wortels beschadigen?  
Hoe weten zaadjes wanneer het tijd is om 
te ontkiemen? Hoe werken wormen? En 
waarom sluiten bloemen zich 's nachts? 
'Tuinmysteries' beantwoordt veel vragen 
die je altijd al had willen stellen: van 
gewoon praktische aard tot eigenaardig of 
vreemd. Dit boek staat vol praktische tips 
en boeiende wetenswaardigheden. Een 
vraagbaak over allerlei bekende en minder 
bekende kanten van het tuinieren. Dit is 
deel twee in een reeks praktische 
tuingidsen voor beginners en gevorderden.  
 
Auteur Guy Barter is hoofdtuinman van de 
Britse Royal Horticultural Society. In de 
meer dan dertig jaar dat hij er werkt, 
heeft hij al duizenden tuinvragen 
beantwoord.  
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Als het gras bij de buren 
groener is, 
dan zal het wel kunstgras 
zijn…  
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
De redactie stelt zich NIET aansprakelijk 
voor artikelen die door andere personen 
zijn ingezonden. 
 

En dan nog even dit  
Bijdrage van het bestuur 

‘Zo maar’ achtergelaten…  

 
Leden, neem je verantwoordelijkheid en 
toon respect naar andere leden. Dit kan 
echt niet. Grof vuil breng je zelf weg en 
laat je niet zo achter! 

Bestuur ATV Toepad 
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Tuinklussen in juli 
Bijdrage van Wil  

 
Juli is echt een maand voor Tuingeluk! Er 
hoeft maar weinig in de tuin te gebeuren, 
dus wie het graag lekker kalm aan doet, 
moet vooral heerlijk genieten van weer en 
wind, de planten en alle dieren die langs 
komen. Voor wie het tuingeluk juist in 
lekker bezig zijn ervaart, kan overigens 
ook nog helemaal gelukkig worden! 
 
Bemesten, onderhouden en 
verzorgen 
 
Verwijder uitgebloeide bloemen en geef de 
planten voeding. 
 
Tijdens droogte sproeien. 
 
Nog steeds wieden. 
 
Bloeiende planten voeding geven. 
 
Jonge uitlopers van klimplanten en 
leiheesters aanbinden. 
 
Kastomaten water en mest geven. 
 
Snijbloemen plukken en eventueel 
bloemen drogen. (Bijv. Achillea) 
 
Wanneer je bloemen van lathyrus blijft 
plukken, dan blijven ze doorbloeien. 
 

Gazon maaien 
Blijf wekelijks gras maaien, maar stel bij 
langdurige droogte de maaier wat hoger 
af: op 4 à 5 cm. Als het gras verbruind is, 
tijdelijk niet meer maaien. 
 
Tweejarige planten zaaien. 
Veel tweejarige planten, zoals 
duizendschoon, akelei, stokrozen en violen 
kun je nu nog prima zaaien. 
 
Om het zaaisel vochtig te houden wordt 
vaak een vochtige juten zak over de plek 
gelegd tot de kiemplantjes zichtbaar 
worden. Zo’n zak of lap gaat ook 
vogelvraat tegen. Vooral violen moeten 
vrij vochtig opgroeien, evenals vergeet-
mij-nieten. 
 
Nu in pot gekweekte, bloeiende 
rozenplanten kopen. Dan zie je wat je 
koopt. 
 
Wil je geraniums vermeerderen? Dan is 
het goed om ze nu te stekken! 
 
Snoei te hoog en te groot geworden 
waterplanten nu terug.  
 
Blijf je rozen goed verzorgen 
Knip of trek wilde scheuten bij rozen diep 
weg zodra je ze ziet. Je herkent ze aan de 
meestal lichter groene kleur en ze zijn veel 
dichter met stekels bezet dan de veredelde 
takken van je rozenplant. ‘Wilde scheuten’ 
komen recht uit de grond (uit de wortels). 
Ze gaan nooit bloeien, maar nemen wel de 
kracht voor de veredelde takken weg. 
Wanneer je deze rozentakken diep snoeit, 
doe dat dan zoveel mogelijk onder 
grondniveau. De lelijke stompen die 
anders blijven zitten, kunnen namelijk een 
infectiepoort voor met name schimmels 
worden. 
 
Sproeien 
Doe dat zeker als er droogte is voorspeld. 
Sproei het liefst ’s morgens vroeg of ’s 
avonds laat, omdat dan de verdamping 
het minst is en je dus zuiniger met water 
kunt omspringen. Een flinke regenton die 
aangesloten is op een regenpijp, spaart 
enorm veel leidingwater uit en regenwater 
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is uitstekend voor planten. Zet de ton (met 
een kraantje) op een verhoging, zodat je 
makkelijk water kunt tappen.  
 
Sommige planten vormen, als ze zijn 

uitgebloeid, prachtige zaaddozen. Als je 

die ziet, kun je ze het beste laten zitten 

om er veel langer van te genieten. Soms 

kan dat tot in de winter. Het is wel zo dat 

zaadvorming de planten veel energie kost. 

Volgt er niets moois als de bloemen zijn 

uitgebloeid, dan is het om die reden 

meestal beter de uitgebloeide bloemen 

direct te verwijderen voordat er zaad kan 

worden gevormd. In dat geval zullen veel 

planten langer doorbloeien. 

Moestuin: 
In juli zaaien en oogsten 
 
Nu herfstrassen van groenten zaaien, o.a. 
andijvie, sla, knolletjes, bieten, 
savooiekool en voor de laatste keer dit 
jaar zomerworteltjes en spinazie. Ook 
kruiden zoals kervel, koriander, lavas, 
peterselie kun je nog zaaien. 
 
Het is tijd om van alles al te oogsten: 
groenten en fruit (bessen, frambozen, 
Japanse wijnbes enz.), kruiden en zaden, 
maar ook snijbloemen. Uiteraard ook 
kruiden plukken voor vers gebruik. 
 
Zacht fruit, zoals frambozen en bessen, 
regelmatig doorplukken. Zwarte 
bessenstruiken na het leegplukken snoeien 
om de struiken te verjongen: haal ieder 
jaar enkele van de oudste takken weg.  
 
Ook de aardbeien doorplukken en bij  
eenmaal dragende aardbeien na de oogst 
het blad terugsnoeien. Bovengrondse 
ranken wel laten staan, want daar groeien 
de nakomelingen aan voor volgend jaar. 
 
Courgettes en bonen steeds vrij jong 
plukken. Dit geeft namelijk de lekkerste 
oogst. Bladkruiden zoals laurier, salie en 
lavendel, bonenkruid, citroenmelisse, 
hysop en tijm kun je het beste nu plukken 
om ze te drogen. Ze zijn nu op hun 
mooist/best.  

Gedroogde lavendel werd vroeger vaak in 
linnen zakjes tussen het linnengoed 
gelegd. Dat geeft een lekkere geur. 
 
Snoeien in juli 
Met name snelgroeiende hagen, zoals 
liguster en buxus kun je nu nog snoeien, 
maar doe het dan wel zo gauw mogelijk. 
Snoei ook de blauwe regen. Snoei daarbij 
de meterslange uitlopers terug tot op zes 
knoppen, komt neer op 15 a 20 cm. En de 
jonge scheuten van de blauweregen terug 
knippen tot op 50 cm. Het bevordert een 
rijkere bloei volgend jaar. 
 
Zomersnoei bij klimrozen, leifruit, 
leiplataan enz. 
Snoei bij klimrozen enkele van de oudste 
takken weg en bind nieuwe aan. Snoei 
bevordert nieuwe groei. Ook bij 
heesterrozen (waar botanische soorten bij 
horen) kun je oude takken verwijderen. Bij 
sterk rankende klimrozen (ramblers), maar 
ook bij leifruit moet voor eind juli de 
zomersnoei zijn uitgevoerd. 
 
Sommige vaste planten kun je kort 
afsnoeien voor tweede bloei, dit lukt vaak 
bij soorten zoals fijnstraal, riddersporen, 
lupinen en salie. 
 
En neem vakantiemaatregelen! Maai het 
gras vlak voor je weggaat nog een keer en 
werk de graskanten bij. Knip alle 
uitgebloeide bloemen af. Grondig onkruid 
wieden en eventueel alsnog een mulchlaag 
tussen de planten aanbrengen nadat je 
hebt gesproeid (dus op vochtige grond). 
 
Bron: www.appeltern.nl 
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Plantenlijst biodiversiteit  
Beplanting ter bevordering van de 
biodiversiteit gemeente Rotterdam 

         Bijdrage van Kitty 

 
Wist u dat? 
Rotterdammers kunnen sinds 1 januari 
2020 een subsidie aanvragen voor de 
aanleg van meer groen en het opvangen 
van regenwater. De gemeente wil de stad 
zo wapenen tegen de gevolgen van 
extreem droog en nat weer. 
 
Het vergroenen van tuinen of 
(dak)terrassen, de regenpijp afkoppelen  
van het riool, regenwater opvangen en 
(her)gebruiken. Dit zijn zaken waar 
Rotterdamse huiseigenaren, bedrijven, 
verenigingen en stichtingen subsidie voor 
kunnen aanvragen.  
En dat is nodig, want de gemeente kan 
niet alles zelf. Slechts 40% van de 
stadsgrond is namelijk eigendom van de 
gemeente. Met de subsidie kan er samen 
gezorgd worden voor een stad die bestand 
is tegen de steeds meer voorkomende 
extreme droge én natte 
weersomstandigheden, aldus de gemeente 
Rotterdam. 
 
Minder wateroverlast 

Extra groen en het opvangen van 
regenwater zijn belangrijk. Hoe meer 
regenwater bij hevige buien wordt 
opgevangen, hoe minder wateroverlast en 
waterschade aan gebouwen. Daarnaast 
raakt het riool minder snel overbelast bij 
een hoosbui. En ook neemt 'groen' goed 
water op en houdt het minder warmte 
vast bij heet zomers weer. 
 

Subsidiebedrag 

500 euro per toegevoegde kubieke meter  
van waterberging, 5 euro per toegevoegde 
vierkante meter afgekoppeld oppervlak,  
10 euro per toegevoegde vierkante meter 
groenoppervlak. Een combinatie is 
mogelijk, maximaal 50.000 euro per 
aanvraag. Uitgebreide uitleg en alle 
voorwaarden zijn terug te lezen, via 
www.rotterdam.nl/wonen-leven/subsidie-
klimaatadaptatie  

De subsidie maakt onderdeel uit van het 
programma van: 
-Het Rotterdams WeerWoord, die als doel 
heeft de stad voor te bereiden op een 
extremer klimaat.  
-Het actieplan ‘Rotterdam gaat voor groen’ 
waarmee de gemeente de komende jaren 
wil zorgen voor twintig hectare extra 
groen in de stad.  
-‘De Uitvoeringsagenda biodiversiteit’, de 
biodiversiteit in de stad en de omliggende 
poldergebieden herstellen, behouden en 
waar mogelijk versterken.  
 
Op de volgende pagina’s vindt u een deel 
van de uitgebreide plantenlijst van de 
gemeente, die de grondslag vormt voor 
deze speciale  subsidieregeling. De lijst 
bevat ook enkele plantensoorten die niet 
inheems zijn, zoals de lavendel en de 
vlinderstruik. Aangezien deze planten een 
(zeer) positieve bijdrage leveren aan de 
biodiversiteit is ervoor gekozen ook voor 
deze planten subsidie te verlenen. Zij 
ondersteunen dieren zoals bijen, vlinders 
en vogels. 
 
Dit artikel hier in het Doeblad is niet 
zozeer bedoeld om de vereniging of 
individuele tuinleden aan te zetten tot 
subsidie aanvragen. Eerder om 
(voornamelijk) inheemse planten onder uw 
aandacht te brengen. Het zijn er behoorlijk 
wat! Loopt u dit deel van de plantenlijst 
eens rustig door. Welke planten van deze 
lijst heeft u al in uw tuin staan?  
En welke planten vallen wellicht onder de 
categorie ‘nooit van gehoord’?!  
Verderop in de lijst staan apart de 
inheemse struiken en inheemse bomen 
vermeld. Ga daarvoor naar de website 
www.rotterdam.nl Zoek naar subsidie 
klimaatadaptatie en ‘lijst inheemse 
planten’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Blaassilene  
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Voor de kinderen      Kleur de plaatjes die beginnen 

      Bijdrage van Kitty     met de letter b 

 
Wat rijmt er op het eerste plaatje?   
  
        
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REBUS! 

Peer          …………….. 
 
Schaap     ……………… 
 
Huis       ………………. 
 
Tas        ………………. 
 
Sok        ………………. 
 

Je kunt de plaatjes die rijmen ook kleuren! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nog meer om te kleuren!  
Schrijf je eigen naam op de ‘banner’. 

 
 



 

  Voor de kinderen  
Bijdrage van Kitty 
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Woordzoeker Zomerbloeiers 
Bijdrage van Wil 

 

 
 
Agastache      akelei alsem alstroemeria anemoon     astrantia     bosrank  bruidsbloem   
brunel       clematis    daglelie        delphinium deutzia      dropplant  duizendblad  
duizendknoop    echinops ereprijs      Erigeron    fijnstraal         flox        hartlelie      
helianthemum    hortensia    hosta   hydrangea        hyssop     klaproos klaver 
kogeldistel lavendel lelie  leverkruid lobelia      look       lupine   malva 
penstemon    persicaria petunia    pimpernel     primula reigersbek reuzenlook 
ridderspoor roos rudbeckia    ruit     salie     scabiosa        sedum      silene      
slangenkop     sleutelbloem steenraket      tijm      trosroos   verbena       
veronica       viooltje       walstro wederik     zonnehoed    zonneroosje 
 
Welke 3 van de bovengenoemde zomerbloeiers staan niet in deze woordzoeker?  
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Van die mensen  
Bijdrage Rob van Katwijk 

 

 

 
Tekening “van die mensen” / Rob van Katwijk 
 
Rob van Katwijk legt in zijn serie snelle 
tekeningen “van die mensen” situaties vast 
die hij tegenkomt.  
Meestal situaties die een lach opleveren, 
heel soms wordt er een (vaak herkenbare) 
kleine ergernis uitgebeeld (bijvoorbeeld 
mensen die in de supermarkt tegen hun 
kind schreeuwen dat die niet zo moet 
schreeuwen).  
 
Disclaimer: iedere overeenkomst met 
bestaande personen berust op toeval. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Een bloem dróómt niet van de komst 
van de bij; hij bloeit en dan komt de 
bij vanzelf. 
 
 

Weetje over hommels en 
Honingbijen  

Bron: Tuinscheurkalender 

 
Hommels zijn uitstekende padvinders; ze 
vinden hun nest altijd terug. Om in hun 
omgeving te navigeren, laten ze zich 
vooral leiden door gebruik te maken van 
visuele oriëntatiepunten. Wanneer een 
hommel het nest verlaat, blijft die eerst 
nog even dicht in de buurt, om een 
duidelijk beeld van de omgeving te 
krijgen. Dan beweegt de hommel zich 
geleidelijk verder en verder van het nest, 
tot wel 5 kilometer ver! 
Naast oriëntatiepunten speelt ook de 
lichtpolariteit een belangrijke rol. Sommige 
wetenschappers beweren dat hommels 
een intern magnetisch kompas gebruiken 
om hun weg naar huis te vinden. 
Honingbijen gebruiken een speciaal dansje 
om met elkaar te communiceren, om de 
locatie van bloemen of andere 
voedselbronnen door te geven. Hommels 
dansen niet, maar gebruiken de trillingen 
van hun vleugels en chemische signalen 
om met elkaar te communiceren. Ze 
communiceren overigens niet over de 
locatie van bloemen. Ze gaan zelf op zoek 
naar voedsel. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Oplossing Woordzoeker April 2022  
 
De volgende 3 voorjaarsbloeiers stonden 
niet in de woordzoeker: 
 
Lievevrouwenbedstro 
Sneeuwklokjes 
Wildemanskruid 



 


